
สรุปการก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)

นโยบายรัฐบาล ด้านสาธารณสุข

และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

น าไปสู่การพัฒนาใหค้นไทยมีความสุข

และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซ่ึงผลประโยชน์แหง่ชาต ิในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สร้างรายได้ระดับสงู

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน

ไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปน็ธรรม 

ประเทศสามารถแขง่ขนัได้ในระบบเศรษฐกจิ

“มั่นคง” 

ความมั่นคง
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การสรา้ง

ความสามารถ

ในการแขง่ขนั

การพัฒนาและ

เสริมสรา้ง

ศักยภาพคน

การสรา้งโอกาส

ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทาง

สังคม

การสรา้ง

การเติบโตบน

คุณภาพชวีิต

ที่เป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม

การปรบัสมดลุและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ

ภาครฐั

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 



แผนยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านสาธารณสขุ

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ด้านการพฒันา และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 

• การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีดี่ ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย 

(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 

(๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

(๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทนัสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทกุพื้นที่



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี 

พ.ศ. 2580

2558

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
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ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.  2558  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ โดย

มีความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการ

ในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี

แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 13        14        15



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พ.ศ.



กรอบหลกัการของแผนพฒันาฯ ฉบับที ่12

• ชุมชน ภาคประชาสังคม 
ภาค เ อกช นแล ะภาค รั ฐ
ร่วมกันพัฒนาประเทศบน
หลักการ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา

• มีการพัฒนาเชิงบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน
ที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก 

• ปรับปรุงกฎหมายและ
กฎ ระเบียบต่างๆ ให้
เอื้อต่อการขับเคลื่อน
ก า ร พั ฒ น า ใ น ทุ ก
ระดับ 

• คนไทยให้เป็นพลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ โดยมี
ลักษณะส าคัญ 5 ประการ
ไ ด้ แก่  มี ค ว าม เชี่ ย วช าญ
เฉพาะด้าน มีทักษะในการ
คิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความเคารพใน
ความแตกต่าง และมีจุดยืน
ทางจริยธรรม

• ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
9-11

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

คนเป็น
ศูนย์กลาง
การพัฒนา

การมีส่วน
ร่วมในการ

พัฒนา

มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการ
พัฒนา
ประเทศ

ปรับรากฐานเพื่ อเ ป็น
คานงัดสู่การต่อยอดการ
พัฒนา

ที่มาภาพ: http://www.kmart.com.au/











ปี
2562



นโยบายรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงสาธารณสขุ

1. การปกปอ้งและเชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรยิ์

2. การสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ และความสงบสขุของประเทศ

3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4. การสรา้งบทบาทของไทยในเวทโีลก

5. การพฒันาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนัของไทย

6. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการกระจายความเจรญิสูภู่มภิาค

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

8. การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพของคนไทยทกุชว่งวยั

9. การพฒันาระบบสาธารณสขุและหลกัประกนัทางสงัคม

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

11. การปฏิรูปการบริหารจดัการภาครัฐ

12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

ค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีโดย พลเอกประยทุธ ์จันทร์โอชา แถลงตอ่รัฐสภา วันพฤหสับดทีี่ 25 กรกฎาคม 2562



นโยบายรฐับาลทีเ่กี่ยวขอ้งกับกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายหลกั 12 ประการ

2. การสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยัของประเทศ และความสงบสขุของประเทศ

- แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ

4. การสรา้งบทบาทของไทยในเวทโีลก ในเปา้หมายที ่3 Good Health and Well-being

5. การพฒันาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขันของไทย

- การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม

- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธรุกิจบรกิารที่เกี่ยวเน่ืองกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์

แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย

- สนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายดา้นการบรกิาร

สาธารณสขุ

- การทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค

6. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการกระจายความเจรญิสูภ่มูิภาค

- พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยา่งต่อเน่ือง (ศูนย์กลางทางการแพทยข์องเอเชีย)

8.การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพของคนไทยทกุชว่งวยั

- ส่งเสริมการพฒันาเด็กปฐมวัย (จัดให้มีระบบพัฒนาเดก็แรกเกิดอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงเด็กวัยเรียนให้มี

โอกาสพัฒนาตามศักยภาพ)

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหล่ือมล้าและความยากจน

9.การพฒันาระบบสาธารณสขุและหลกัประกนัทางสงัคม

- พัฒนาระบบบริการสาธารณสขุ แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย

- ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

- พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสขุประจาหมู่บ้าน (อสม.)

- สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานทา ที่เหมาะสมกับประชากร

ทุกกลุ่ม

นโยบายเร่งดว่น 12 เรื่อง 

2. การปรบัปรงุระบบสวัสดกิารและพฒันาคณุภาพชีวติของ

ประชาชน 

- เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความ

เหล่ือมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการ

เดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดใน

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบ

การแพทย์ทางไกลและภูมิปัญญาแพทยแ์ผนไทย 

4.การใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรและพฒันานวตักรรม

- เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญ

ชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทาง

การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน

9.การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและสรา้งความสงบสขุในพืน้ที่

ชายแดนภาคใต้

- ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทาง

สาธารณสุข
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การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อการ

จัดการเขตสุขภาพที่

เป็นเลิศ

การพัฒนาเครือข่าย

ระบบบริการสุขภาพ

แบบไร้รอยต่อ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ สู่การเป็น

คลังข้อมูลระดับ

สุขภาพ

การบริหารจัดการ

ก าลังคนด้านสุขภาพ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และพัฒนาภาคี

เครือข่าย



STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM 

Strategic Formulation
1.การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
สุขภาพที่ 12 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดการ

เขตสุขภาพท่ีเป็นเลิศ
1.2 การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพแบบ

ไร้รอยต่อ
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ สู่การเป็นคลังข้อมูล

ระดับสุขภาพ
1.4 การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่าย

2.การจัดท าจุดเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญในพื้นที่

Feedback & Report
1.รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual 
Report)
2.รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส

Implementation
1.แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12
2.แผนปฏิบัติการประจ าปี
3.แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 12
4.การถ่ายทอดนโยบายสุขภาพสู่การ
ปฏิบัติ (Kick off)
5.แผนบริหารงบประมาณ หน่วยบริการ
เขตสุขภาพที่ 12
6.แผนพัฒนาก าลังคน เขตสุขภาพที่ 12

M&E
1.ระบบการตรวจราชการประจ าปี
2.การก ากับติดตามงบประมาณรายไตร
มาส/รายเดือน
3.การติดตามการพัฒนาก าลังคนให้
เป็นไปตามแผน
4.การติดตามข้อมูลสุขภาพตามระบบ
สารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 (HDC 
,MIS)

Rolling Plan
1.การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพ
2.การทบทวนจุดเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

“ประชาชนสุขภาพดีเครือข่ายเข้มแข็ง
ระบบสุขภาพยั่งยืน เจ้าหน้าที่มีความสุข”

co
lla

bo
ra

tio
n



สรุปการด าเนนิงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 

กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และก าหนดทิศทางการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต

วิธีการ

1. แบ่งกลุ่มย่อยจัดท ารายงานการสรุปผลการตรวจราชการ และน าเสนอผล

การตรวจราชการกระทรวง

2. การน าเสนอแผนความเชื่อมโยงต่างๆ นโยบายระดับประเทศ นโยบาย

ระดับกระทรวง นโยบายระดับเขตสุขภาพ และข้อมูลส าคัญด้านสาธารณสุข 

โดยผู้ตรวจราชการฯ เขต 12 และผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12

3. แบ่งกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 

ตามกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 

4. น าเสนอและวิพากย์ โดยคณะผู้บริหาร เพื่อก าหนดแผนพัฒนาระดับเขต 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

5. ก าหนดเข็มมุ่งแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ในรูปแบบ House Model



H Risk 
Pregnancy



Time Line กระบวนการจัดท าแผน ปี 2563

ประชุมสรุปผลการ
ตรวจราชการและ
จัดท าแผนปี 2563

แจ้งพื้นท่ีจัดท าแบบ
เสนอโครงการ

ก าหนดส่งแบบ
เสนอโครงการ 

ก าหนดส่งตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงาน
ตามเข็มมุ่ง 5 5 5

แผนปฏิบัติการเขต
สุขภาพที่ 12 ฉบับ
สมบูรณ์

7-9 สิงหาคม 
2562

26 สิงหาคม 
2562

24 กันยายน 
2562

กุมภาพันธ์ 2563
30 กันยายน 
2562



ปฏิทินการจัดท าแผนเขตฯ 2563

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

26 ก.ค. 62 ส านักงานเขตฯ จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการตรวจราชการ และจัดท าแผนเขตฯ สนข. 12

7 – 9 ส.ค. 62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ

ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สนข.12+สตป.

26 ส.ค. 62 ส านักงานเขตฯ จัดส่งข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2563 ไปยังส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด ศูนย์วิชาการในเขต และประธานคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อจัดท าแบบเสนอโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 

สนข. 12

19 ก.ย. 62 ก าหนดจัดกิจกรรมการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ (Kick off) สนข. 12

24 ก.ย. 62 ก าหนดส่งแบบเสนอโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 ผู้รับผิดชอบโครงการ

30 ก.ย.62 ก าหนดส่งตัวชี้วัดการวัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 5 5 เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 CIO

ต.ค. 62 ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 CIO

ต.ค. 62 เสนอโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 12 CIO

ต.ค. 62 จัดท า ร่างแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 CIO

ม.ค. 63 เสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อผู้ตรวจราชการฯ พิจารณาลงนามอนุมัติ CIO

ก.พ. 63 จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวในการด าเนิน

โครงการต่อไป

CIO



หลักเกณฑ์ในการจดัท าโครงการ เขตสขุภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ตรงกับเขม็มุง่/ปญัหาสาธารณสขุทีส่ าคญั

 การด าเนนิงาน หรือกลุม่เปา้หมาย ในระดบัเขตสขุภาพ บ้านเลขที ่12 

AAA

 สามารถบริหารแผนการด าเนนิงานไดท้นัระยะเวลา

 มีผลลพัธใ์นการด าเนนิการทีช่ดัเจน สามารถประเมนิหรือวดัผลได้

 ไมใ่ช่โครงการประชมุคณะท างาน/คณะกรรมการ ต่างๆ



แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 2563


